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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 25 000 personer i en demenssjukdom årligen. 

Symtomen har ofta ett smygande förlopp och kan till en början vara svåra att koppla till 

demenssjukdom. Demenssjukdom har beskrivits som “de anhörigas sjukdom” vilket 

antyder att sjukdomen inte bara påverkar den som drabbats utan även de anhöriga och 

deras livssituation. Syfte: Att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva tillsammans 

med en person med demenssjukdom i det gemensamma hemmet. Metod: En 

systematisk litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys. Sökning av artiklar utfördes i 

CINAHL, PubMed och PsycInfo och resulterade i elva kvalitetsgranskade vetenskapliga 

studier. Resultat: Anhörigas erfarenheter är att äktenskapet successivt förändras och de 

anhöriga intar en ny roll som innebär större ansvar och erfars ofta som en börda. Att få 

minskad tid för sig själv eller möjlighet att medverka i sociala tillställningar leder ofta 

till isolering och olika känslomässiga reaktioner. Utbytet med partnern minskar ju 

längre sjukdomen fortskrider och sociala kontakter förloras vilket leder till en känsla av 

ensamhet och förlust. Slutsats: Livet för den anhöriga förändras på många olika sätt 

och de egna behoven nedprioriteras vilket kan leda till att den anhöriga drabbas av 

ohälsa. Det är viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal försöker förstå den 

situation anhöriga befinner sig för att kunna erbjuda rätt hjälp och stöd.  
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1 Inledning 

Demenssjukdom är en progressiv sjukdom som idag inte går att bota. I Sverige har var femte 

person över 80 år en diagnostiserad demenssjukdom (Svenskt Demenscentrum, 2015a). 

Demenssjukdomen drabbar även anhöriga och deras livssituation. Att vara anhörig till en 

person med demenssjukdom kan vara en betungande uppgift. Anhöriga till personer med 

demenssjukdom löper risk att drabbas av ohälsa om de inte får stöd i sin livssituation. Som 

sjuksköterskor kommer vi att möta dessa människor i olika sammanhang. Med förhoppning 

om en ökad inblick i anhörigas erfarenheter gjordes denna litteraturstudie.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Demenssjukdom 

Enligt World Health Organisation (2015) lider 47,5 miljoner människor av världens 

befolkning av någon form av demenssjukdom varav cirka 160 000 människor är drabbade i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2014a). I Sverige insjuknar cirka 25 000 personer i en 

demenssjukdom årligen. Risken för att drabbas av demenssjukdom ökar efter 65 års ålder och 

var femte person över 80 år har en diagnostiserad demenssjukdom (Svenskt Demenscentrum, 

2015a). Demenssjukdom är en långvarig kronisk sjukdom som varierar mellan 2-20 år och 

kan endast behandlas symtomatiskt eftersom det idag inte finns någon botande behandling 

(Edberg & Wijk, 2009). Demenssjukdom används som ett samlingsbegrepp för flera olika 

sjukdomar med demenssymtom. Gemensamt för de olika demenssjukdomarna är en förvärvad 

progressiv försämring av hjärnans kognitiva funktioner (Dehlin & Rundgren, 2014). 

Kognitiva funktioner är de processer som påverkar förmågor som att tänka, lära och minnas. 

Vid demenssjukdom påverkas successivt förmågor som minne, inlärning, problemlösning, 

perception, koncentration, kommunikation, planering samt tidsuppfattning (Allgulander, 

2014). Symtomen har ofta ett smygande förlopp som inleds med minnessvårigheter vilka 

fortskrider i svårigheter att rumsligt orientera sig. I senare skede utvecklas även en försämrad 

språkförståelse, förlust av tidigare kunskaper och färdigheter samt förändring av personlighet 

(Eriksdotter Jönhagen, 2011; Allgulander, 2014). 

 

Demenssjukdom delas utifrån symtom in i fyra faser; Begynnande fas, Mild demens, 

Medelsvår demens och Svår demens. I den begynnande fasen kan personen med 

demenssjukdom få minnessvårigheter vilket kan te sig som svårigheter att minnas namn eller 
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komma ihåg var saker ligger. Även mer otydliga symtom som trötthet, svårigheter att ta 

initiativ och finna motivation förekommer. Initialt kan dessa symtom uppfattas som 

depressionssymtom (Svenskt Demenscentrum, 2015b). I andra fasen tilltar symtomen och ger 

ökade svårigheter med minne, språk- och ordförståelse samt att orientera sig. I denna fas kan 

personligheten börja förändras och innebära begynnande svårigheter att klara av den 

personliga hygienen. Det är vanligt att personer med demenssjukdom i denna fas uppvisar 

svårigheter att tolka sinnesintryck vilket kan ge dem problem med att förstå och tolka sin 

omgivning samt praktiskt utföra göromål som personen tidigare klarat (Larsson & Rundgren, 

2010). För att ställa diagnosen demens ska symtom motsvarande de i fasen mild demens 

funnits i minst 6 månader (Svenskt Demenscentrum, 2015b). I den tredje fasen gör avsaknad 

av tidigare färdigheter och förmågor att vardagen börjar bli svår att hantera. I detta skede av 

sjukdomen får många demenssjuka sömnsvårigheter och vänder på dygnet. Sysslor i vardagen 

som att tvätta sig, klä på sig samt äta kan vara svåra att klara på egen hand. I denna fas är det 

vanligt att insatser inom vård och omsorg, så som hemtjänst och senare särskilt boende, kan 

bli nödvändigt (Svenskt Demenscentrum, 2015b). I sjukdomens slutfas krävs allt större 

omvårdnadsinsatser då samtliga symtom förvärras och förmågor försvinner. Den demenssjuke 

får vanligen fysiska och motoriska funktionsnedsättningar och blir till slut säng- eller 

rullstolsburen samt helt beroende av hjälp och stöd för sin dagliga livsföring. I slutfasen har 

den sjuke allt större svårigheter att kommunicera och kan slutligen uppvisa få reaktioner på 

stimuli (Svenskt Demenscentrum, 2015b). Kroppen blir svag och nedbruten vilket leder till att 

en den sjuke ofta avlider i en tillstötande sjukdom som pneumoni eller hjärtsvikt (Marcusson, 

Bennow, Skoog & Wallin, 2011). 

 

2.2 Definitioner 

2.2.1 Anhörig och närstående 

I litteraturen används begreppen anhörig och närstående på olika sätt, ibland synonymt men 

även med skilda betydelser. Anhörig definieras av Socialstyrelsen (2012) som en 

familjemedlem, släkting, vän eller annan person som hjälper, stödjer eller har omsorg om en 

närstående. Begreppet närstående definieras i betydelsen en person som är äldre, långvarigt 

sjuk eller har funktionsnedsättning och som har behov av stöd, hjälp, vård eller omsorg i det 

dagliga livet (Socialstyrelsen, 2012). I denna systematiska litteraturstudie kommer begreppet 

anhörig användas i betydelsen sammanboende make/maka eller partner. Begreppet närstående 

kommer användas i betydelsen den person som drabbats av demenssjukdom. 
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2.2.2 Leva tillsammans 

Med att leva tillsammans menar vi partners som bor tillsammans i gemensamt hem. I denna 

systematiska litteraturstudie använder vi definitionen leva tillsammans i betydelsen 

sammanboende makar eller partners. 

 

2.3 Att vara anhörig till en person med demenssjukdom 

Demenssjukdom har beskrivits som “de anhörigas sjukdom” vilket antyder att sjukdomen inte 

bara påverkar den som drabbats utan även de anhöriga och deras livssituation (Allgulander, 

2014). Att ge omsorg i hemmet till en närstående med demenssjukdom kan ge flera 

konsekvenser, ur olika aspekter, beroende på hur sjukdomen yttrar sig. Man kan på goda 

grunder anta att ju längre demenssjukdomen fortskrider ju större ansvar, insatser, belastning 

och påfrestning ligger på de anhöriga. Grafström (2013) beskriver att anhöriga kan ha svårt att 

relatera begynnande symtom till demenssjukdomen i den begynnande fasen. Den närståendes 

sviktande minne kan ses som ett naturligt åldrande. Omsorgen av den demenssjuka ökar 

successivt och det är inte ovanligt att den anhöriga långsamt glider in i en vårdgivande roll 

utan att aktivt ha valt det. När sjukdomen fortskrider sker ofta förändringar i makars 

rollfördelningar. Den anhöriga tar över allt fler sysslor i hemmet men får även axla ett 

omvårdnadsansvar för den demenssjuke. Det är vanligt att anhöriga övertar ansvaret för 

uppgifter som att planera, påminna och lösa uppkomna problem. Förutom de praktiska 

göromål det innebär att leva med en närstående med demenssjukdom kan det för anhöriga 

innebära känslor av skuld, sorg och oro (Grafström, 2013). 

 

Flertalet anhöriga känner tillfredsställelse av att ge stöd-, hjälp- och omsorgsinsatser till sin 

närstående (Socialstyrelsen, 2012). Enligt en studie av Andrén och Elmståhl (2005) uppger 

anhöriga en högre tillfredsställelse av att ge omsorg i hemmet till en demenssjuk make/maka 

än andra familjemedlemmar som vårdar en närstående med demenssjukdom. Samtidigt visar 

studien att anhöriga, oberoende av kön och ålder, upplever störst börda i omsorgen av en 

demenssjuk make/maka. Det tyder på att makar erfar tillfredsställelse genom att göra det som 

man ser som sin plikt trots en stor börda (Andrén & Elmståhl, 2005). 

 

I Socialstyrelsens rapport (2012) framgår att det finns ett samband i att ju mer stödjande och 

vårdande insatser de anhöriga ger till en närstående desto mer påverkas anhörigas egen hälsa 

och upplevelse av livskvalitén negativt. Rapporten visar även att anhöriga som ger omfattande 
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omsorg till en närstående har svårigheter att förvärvsarbeta vilket i förlängningen kan påverka 

både den gemensamma ekonomin men även den anhörigas intjänade pensionspoäng. Vidare 

minskar anhörigas sociala umgänge och var femte anhörig uppger att det ofta eller alltid är 

psykiskt påfrestande att ge omsorg till en närstående (Socialstyrelsen, 2012). 

 

2.3.1 Stöd till anhöriga 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska verka för att förebygga ohälsa. Enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har kommunerna skyldighet att informera om och erbjuda 

anhöriga som vårdar en närstående stöd. Kommunernas direkta anhörigstöd kan vara allmänt 

riktad service med anhöriggrupper, anhörigcenter och träffpunkter. Den närstående kan 

genom bistånd få insatser som indirekt utgör ett stöd för anhöriga. Det kan till exempel vara 

att den närstående får omvårdnad och omsorg genom hemtjänst, dagverksamhet, 

korttidsboende och särskilt boende (Socialstyrelsen, 2014b). Sedan år 2010 finns en lag om 

samverkan mellan kommun och landsting som ska upprätta en individuell plan för den 

närstående om denne bedöms vara i behov av insatser. Tillsammans med den närstående ska 

kommun och landsting tillsammans arbeta fram den individuella planen som tydliggör och 

samordnar de insatser som är aktuella. Även anhöriga ska, om det är lämpligt och den 

närstående inte motsätter sig, ges möjlighet att vara delaktig (SFS, 1982:763; SFS 2001:453; 

Socialstyrelsen, 2010).  

 

2.4 Teoretiskt ramverk 

2.4.1 Familjefokuserat omvårdnadsperspektiv 

Familjefokuserad omvårdnad beskrivs av Benzein, Hagman och Saveman (2012a) som vård 

och omsorg med fokus på familjens betydelse för individens upplevelse av ohälsa och 

sjukdom. Det familjefokuserade omvårdnadsperspektiv utgår från systemteorin vilket innebär 

att förstå världen i termer som helheter, relationer, sammanhang och mönster. Det systemiska 

perspektivet kan tillämpas på olika nivåer, från större organisationer till familjenivå. Det som 

står i fokus är helheten som utgörs av delarna (Öqvist, 2008). Ur det familjefokuserade 

omvårdnadsperspektivet skapas verkligheten i mötet med andra människor och varje 

människa är en del av ett sammanhang/system. I en familj är varje familjemedlem en del av 

systemet som, tillsammans utgör en helhet. Hur samspelet mellan de olika 

familjemedlemmarna ser ut påverkar systemet som helhet. Utgångspunkten för 

familjefokuserad omvårdnad är att sjukdom och ohälsa hos en individ påverkar hela familjen. 
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Familjen i sin tur påverkar även individens upplevelse av sjukdom och ohälsa. Det är därför 

av stor betydelse att se både individen och människor i dess närhet för att identifiera familjens 

styrkor och resurser (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b). 

 

2.4.2 Livsvärld 

Livsvärlden utgör den subjektiva uppfattning genom vilken varje människa förstår sig själv 

och tolkar sin omvärld. Livsvärldsteorin utgör således en viktig del av vårdvetenskapen för att 

förstå hur varje människas hälsa kan främjas (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att det är utifrån livsvärlden människan upplever hälsa eller sjukdom. 

Det hänger samman med människans uppfattning av sammanhang och mening i den situation 

de befinner sig i och byggs av de erfarenheter människan tidigare erhållit. För att kunna ge 

stöd krävs att sjuksköterskan har kunskap om och försöker förstå hur patienten erfar sin 

livsvärld.   

 

3 Problemformulering 
Demenssjukdom påverkar inte enbart den som drabbas utan även de anhöriga och deras 

livssituation. Att vara anhörig till en person med en demenssjukdom kan troligtvis innebära 

känslomässiga svårigheter då tillvaron och relationer förändras. Som sjuksköterskor kommer 

vi möta anhöriga som lever tillsammans med en person med demenssjukdom i det 

gemensamma hemmet. Dessa kontexter kan vara i den somatiska vården eller i primärvården 

då någon av makarna söker vård. Det kan även vara i hemsjukvården. Då Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska verka för att förebygga ohälsa är det av stor betydelse att 

sjuksköterskan har förståelse och kunskap om anhörigas situation. För att få en ökad 

förståelse och kunskap om hur sjuksköterskan och övrig vårdpersonal kan underlätta för den 

anhöriga i sin situation vill vi beskriva anhörigas erfarenheter av att leva tillsammans med en 

person med demenssjukdom, från diagnos till flytt till annat boende. 

 

4 Syfte 
Vårt syfte var att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva tillsammans med en person med 

demenssjukdom i det gemensamma hemmet. 
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5 Metod 

Litteraturstudier används som arbetssätt för att sammanställa kunskap och aktuell forskning 

eller identifiera obeforskade områden (Kristensson, 2014). Metoden som används i denna 

studie är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att på ett systematiskt sätt söka, 

kvalitetsgranska, analysera och sammanställa aktuell forskning som är relevant utifrån valt 

ämnesområde (Kristensson, 2014). Författarna valde att systematiskt söka i CINAHL 

(Cummulative Index to Nursing and Allied Health Litterature), PubMed och PsycInfo 

(Kristensson, 2014). För att få en förståelse för makars erfarenheter av sin situation valde 

författarna vetenskapliga studier som utgick i från en kvalitativ ansats.    

 

5.1 Inklusionskriterier 

Bärande begrepp i denna studies syfte, anhörigas erfarenhet av att leva tillsammans med en 

person med demenssjukdom, var en grund för vilka inklusionskriterier som valdes 

(Kristensson, 2014). Det innebär att studier med fokus på anhöriga till demenssjuka skulle 

inkluderas. Den systematiska litteraturstudiens sökningar avgränsades med inklusionskriterier 

som gav en så riktad sökning som möjligt med relevans utifrån den systematiska 

litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna valde utifrån syftet att 

inkludera studier med kvalitativ ansats då kvalitativ forskning är inriktad på att beskriva 

människors upplevda erfarenheter av ett visst fenomen och syftar till att få en djupare 

förståelse för fenomenet (Kristensson, 2014; Forsberg & Wengström, 2013). I samtliga 

databaser valdes aktualitetskriteriet att de vetenskapliga studierna skulle vara publicerade 

mellan åren 2005-2015. Artiklarnas språk begränsades till engelska och svenska utifrån 

författarnas språkförståelse (Kristensson, 2014). Kvalitetskriterier för sökningen valdes 

utifrån respektive databas. Vid artikelsökningen i CINAHL och PsycInfo användes 

funktionen peer- review vilket innebär att artiklarna kritiskt granskats av både metod- och 

ämneskunniga före publicering i en vetenskaplig tidskrift, vilket ökar artikelns trovärdighet 

(Kristensson, 2014). Vid artikelsökningen i PubMed användes databasen Ulrich´s Web Global 

Serials Directory för att kontrollera att artiklarna publicerats i en vetenskaplig tidskrift 

(Linnéuniversitetet, 2015). 
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5.2 Genomförande av sökning 

Grunden för en systematisk litteraturstudie är en systematisk sökning som strävar efter att 

finna all forskning inom ett specifikt område (Kristensson, 2014). Författarna av denna 

litteraturstudie frångick metoden som strävar efter att finna all relevant forskning genom att 

endast inkludera kvalitativa studier.Det är vanligast att sökningen görs med sökord i olika 

databaser utifrån den systematiska litteraturstudiens syfte. Sökorden ska vara så tydliga som 

möjligt för att hitta relevanta studier, samtidigt bör de vara specifikt formulerade så 

irrelevanta studier sorteras bort (Kristensson, 2014). Systematiska sökningarna ägde rum 

mellan 2015-11-03 och 2015-11-04 och gjordes i databaserna CINAHL, PubMed samt 

PsycInfo. 

 

Databasen PubMed omfattar vetenskaplig forskning inom medicin, omvårdnad och 

odontologi. Databasen CINAHL är specialiserad inom omvårdnadsforskning och innehåller 

tidskrifter som inte finns i PubMed. Databasen PsycInfo omfattar internationell forskning om 

psykologi inom omvårdnad och medicinska områden (Forsberg & Wengström, 2013). Med 

stöd av den systematiska litteraturstudiens syfte utformades initiala sökord. Utifrån dessa 

gjordes provsökningar med syfte att identifiera ämnesord i respektive databas ordlista för att 

göra sökningen mer specifik. Genom att kombinera de olika ämnesorden med den Booleska 

operatorn AND blev sökningen mer riktad mot syftet (Kristensson, 2014). 

 

Vid artikelsökningen i CINAHL och PsycInfo användes funktionen peer- review vilket 

innebär att artiklarna kritiskt granskats av både metod- och ämneskunniga före publicering i 

en vetenskaplig tidskrift, vilket ökar artikelns trovärdighet. Vid artikelsökningen i PubMed 

användes databasen Ulrich´s Web Global Serials Directory för att kontrollera att artiklarna 

publicerats i en vetenskaplig tidskrift (Linnéuniversitetet, 2015). 

 

5.2.1 CINAHL 

I CINAHL användes ämnesordlistan CINAHL headings för att identifiera ämnesord och 

provsökningar gjordes för att identifiera relevanta sökord. Efter provsökningar i CINAHL 

valdes slutligen ämnesorden: dementia, spouses, life experiences och caregivers. 

Sammantaget gjordes sju sökningar där sökorden kombinerades på olika sätt (Bilaga 1). Av 

sökresultaten som framkom lästes samtliga titlar och av de titlar, som i förhållande till den 

systematiska litteraturstudiens syfte var relevanta, lästes abstrakt. Slutligen bedömdes elva 



  
 

8 

 

studier med kvalitativ ansats svara mot den systematiska litteraturstudiens syfte och gick 

därmed vidare till kvalitetsgranskning. 

 

5.2.2 Pubmed 

I PubMed användes ämnesordlistan Svenska MeSH för att identifiera relevanta ämnesord. 

Efter provsökningar för att hitta relevanta sökord valdes slutligen ämnesorden: dementia, 

spouses, sense of coherence och life change events. Sammantaget gjordes tio sökningar där 

sökorden kombinerades på olika sätt (Bilaga 2). Av sökresultaten som framkom lästes 

samtliga titlar och av de titlar, som i förhållande till den systematiska litteraturstudiens syfte 

var relevanta, lästes abstrakt. Slutligen erhölls en studie i Pubmed med relevans som senare 

visade det sig vara en dubblett av tidigare sökningar i CINAHL. 

 

5.2.3 PsycInfo 

I PsycInfo användes Thesaurus för att identifiera ämnesord. Efter provsökningar för att hitta 

relevanta sökord valdes slutligen ämnesorden: dementia, spouses, life experiences och 

caregivers. Sammantaget gjordes sex sökningar där sökorden kombinerade på olika sätt 

(Bilaga 3). Av sökresultaten som framkom lästes samtliga titlar och av de titlar, som i 

förhållande till den systematiska litteraturstudiens syfte var relevanta, lästes abstrakt. 

Slutligen erhölls åtta studier i PsycInfo med relevans som senare visade det sig vara 

dubbletter av tidigare sökningar i CINAHL. 

 

Sammanfattningsvis erhölls elva vetenskapliga studier som gick vidare till 

kvalitetsgranskning. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

För att den systematiska litteraturstudien ska innefatta studier med hög kvalité bör studierna 

kvalitetsgranskas och bedömningen bör baseras utifrån de kvalitativa studiernas metod 

(Kristensson, 2014). Kristenssons (2014) granskade frågor för kvalitativa studier användes 

som grund för att kvalitetsgranska de vetenskapliga studierna. De granskande frågorna 

modifierades till två olika granskningsmallar, en för studier med Grounded Theory-design och 

en för studier med övriga kvalitativa metoder. Mallen för studier med Grounded Theory-

design fick ett tillägg med en fråga om etiskt övervägande eller godkännande av etisk 

kommitté (Bilaga 5). Den andra granskningsmallen för studier med övriga kvalitativa metoder 
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modifierades även den genom ett tillägg med en fråga om etiskt övervägande eller 

godkännande av en etisk kommitté. I denna mall togs även en fråga om mättnad i urvalet bort 

då den frågan inte ansågs vara relevant för övriga kvalitativa metoder (Bilaga 6). 

Sammanfattningsvis har två granskningsmallar används. 

 

Enligt Kristensson (2014) kan vetenskapliga studier granskas genom poängsättning utifrån ett 

poängsystem. Båda mallarna innehöll frågor relaterade till metodologiska delar som skulle 

besvaras med ja, nej, eller delvis. I granskningsmall för Grounded Theory användes 14 frågor, 

där maximalt 28 poäng kunde uppnås. I mallen för de övriga studierna med kvalitativ ansats 

användes 13 frågor, där maximalt 26 poäng kunde uppnås. Trots att Kristensson (2014) inte 

anger hur kvalitetsbedömning värderas eller ska nivåbestämmas beslutade författarna att ja-

svar gav två poäng, delvis-svar gav ett poäng och nej-svar noll poäng. Studier som uppnådde 

75 - 100% bedömdes ha hög kvalité och studier med 50 - 74% bedömdes ha medel kvalité. 

Låg kvalité bedömdes vara 0 - 49% (Bilaga 5 & 6). 

 

Författarna poängsatte först de vetenskapliga studierna individuellt utifrån respektive 

bedömningsmall. Vidare diskuterades och jämfördes gjorda kvalitetsbedömningar gemensamt 

för att slutligen komma till konsensus om vilka studier som skulle inkluderas i den 

systematiska litteraturstudien. Detta är en form av triangulering som enligt Kristensson (2014) 

ökar trovärdigheten i kvalitetsbedömningen. Vidare beslutade författarna att studier som 

bedömdes ha medel och hög kvalité skulle inkluderas i denna studie och studier som 

bedömdes ha låg kvalité exkluderades. 

 

Kvalitetsgranskningen resulterade i att samtliga elva kvalitetsbedömda studier kom att ingå i 

denna systematiska litteraturstudie (Bilaga 4). 

 

5.4 Analys 

Analysmetoden som användes var kvalitativ manifest innehållsanalys vilket beskriver likheter 

och skillnader i texten utan att tolka innehållet (Forsberg & Wengström, 2013).  Kristensson 

(2014) beskriver tillvägagångssättet i form av olika steg och att på ett strukturerat sätt 

bearbeta texter för att finna likheter och skillnader. Enligt Kristensson (2014) läses de 

vetenskapliga studierna flertalet gånger för att få en helhetsbild av materialet. Vidare ska de 
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vetenskapliga studiernas resultat delas in i meningsbärande enheter vilket beskrivs som att 

lyfta ur meningar ur texten som relaterar till den systematiska litteraturstudiens syfte. 

Meningsenheternas innebörd ska sedan kondenseras till koder och koderna med liknande 

innebörd ska sammanfattas i en kategori. I denna fas av analysen ska samtliga reslutat, 

kategorier och koder läsas igen för att justera kategorierna. Analysen närmar sig nu en mer 

tolkande fas. Genom att hela tiden fråga vad innebörden av en kategori betyder och då fånga 

det bärande i kategorin kan kategorier sammanfattas som underkategorier till en eller flera 

kategorier. Detta beskrivs som abstraktion och innebär att höja den teoretiska nivån i texten. I 

det sista steget i kvalitativ innehållsanalys läses åter igen kategorier och underkategorier 

igenom men även de vetenskapliga studiernas resultat läses igenom. Syftet är att finna den 

övergripande betydelsen av kategoriernas innehåll och sammanfatta det som ett tema. 

Analysen når inte alltid detta steg eftersom man inte alltid finner ett övergripande tema 

(Kristensson, 2014).  

 

5.4.1 Genomförande analys 

Initialt lästes samtliga elva studiers resultat individuellt för att skaffa en helhetsbild av 

materialet för att därefter gemensamt diskutera de vetenskapliga studiernas resultat. 

Individuellt och oberoende av varandra lyftes därefter meningsbärande enheter ut på 

originalspråket vilka svarade mot den systematiska litteraturstudiens syfte. Även dessa 

diskuterades för att identifiera likheter och skillnader i meningsenheterna. Därefter 

kondenserades meningsenheterna och översattes till svenska för att lättare identifiera bärande 

begrepp av erfarenheter i meningsenheterna. Efter att bärande begrepp identifierats i 

meningsenheterna kodades dessa individuellt och jämfördes sedan gemensamt. Slutligen 

fördes koderna samman till kategorier och underkategorier (Kristensson, 2014). Exempel på 

meningsbärande enheter, koder, underkategorier och kategorier i genomförd analys återges i 

schematisk översikt (se tabell 5.1). 

 

Utifrån den induktiva forskningsfrågan skedde en pendling mellan de meningsbärande 

enheterna och koderna och kategorier framkom. De meningsbärande enheterna delades in i 

koder som var för sig beskrev innehållet utifrån skillnader och likheter. 

 

Slutligen erhölls 24 koder som sammanfattades i sju underkategorier som vidare samlades 

under tre kategorier. Dessa svarar på den systematiska litteraturstudiens syfte, att beskriva 
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anhörigas erfarenheter att leva tillsammans med en person med demenssjukdom, och dessa 

presenteras i resultatet. 

 

TABELL 5.1. Schematiskt exempel ur analysen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

och översatt text 

Kod Underkategori Kategori 

The person with dementia 

wanted to be physically 

close to the spouse, which 

decreased the spouse´s 

personal space and 

prevented them from doing 

things for themselves and 

on their own own 

(Høgsnes, Johansson- 

Melin,  Norbergh, & 

Danielson, 2013). 

 

 

Makars 

personliga 

utrymme att göra 

saker på egen 

hand minskades 

eftersom den 

närstående ville 

vara fysiskt nära.  

Sällan 

ensam 

Tiden för mig 

själv krymper 

Livet tar en ny 

vändning 

All the men voiced grief 

over remaning life together 

over expectations that were 

never fulfilled (Knutsen, & 

Råholm, 2009). 

 

 

Sorg över att 

förväntningar på 

framtiden inte 

kunde uppfyllas. 

Sorg  Oviss och 

otrygg framtid 

Känslomässiga 

reaktioner 

Being isolated was 

described as no longer 

being part of their previous 

social network or together 

with friends and family 

(Høgsnes et al. 2013). 

 

Isolering genom 

att förlora tidigare 

sociala nätverk. 

 

Isolering Minskat 

umgänge 

På en okänd 

stig – med eller 

utan stöd 

 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden  

Enligt Codex (2015) har forskaren det yttersta ansvaret för forskningen och dess innehåll. 

Utöver det egna ansvaret regleras forskning också av regler och föreskrifter för att säkerställa 

att forskningen är moraliskt accepterad och av god kvalitet. De vetenskapliga studier som 

inkluderades i denna systematiska litteraturstudie var godkända av en etisk kommitté eller 

visar att det förts ett etiskt resonemang vilket ökar de vetenskapliga studiernas trovärdighet 

(Forsberg & Wengström, 2013). Med stöd av Forsberg och Wengström (2013) redovisas alla 

studier som ingår i den systematiska litteraturstudien samt presenteras allt resultat då det 

anses oetiskt att enbart presenterar det resultat som stödjer en viss hypotes. I denna 

litteraturstudie ingår sekundärdata i form av tidigare utförda studier. Arbetet med den 
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systematiska litteraturstudien har präglats av att hålla resultatet textnära originalkällorna utan 

att medvetet förvränga, plagiera eller undanhålla material som kan påverka resultatet. 

 

6 Resultat 

För anhöriga till en person med demenssjukdom påverkas livssituationen på olika sätt. 

Resultatet visar att anhörigas erfarenheter omfattar upplevelser av att livet tar en ny vändning, 

känslomässiga reaktioner samt stöd och sociala kontakter. 

 

6.1 Livet tar en ny vändning 

6.1.1 Roller förändras 

Tidigt i demenssjukdomen erfar anhöriga att det är svårt att förstå den demenssjukes 

försämrade minne och förändrade beteende. Anhörigas kunskaper om sjukdomen, dess 

konsekvenser och yttringar är inledningsvis ringa. Man försöker förstå och ge olika 

förklaringar till de förändringar som den närstående genomgår. En del anhöriga ser inte den 

närståendes tidiga sjukdomsrelaterade förändringar som symtom på en sjukdom. Det ses 

snarare som konsekvenser av ett normalt åldrande, dit man naturligt relaterar glömska och 

dåligt minne (Quinn, Clare, Pearce, & Dijhuizen, 2008). Andra söker aktivt information på till 

exempel Internet, för att förstå och få förklaring men även för att försäkra sig om att den 

närstående fått rätt diagnos (Ducharme, Kergoat, Antoine, Pasquier, & Coulombe, 2013). 

 

I samband med att den närståendes sjukdom fortskrider har anhöriga erfarenhet av 

förändringar i den äktenskapliga relationen. Den gemensamma relationen förändras från en 

jämlik relation till en relation där den närstående blir beroende av sin partner för att hantera 

vardagen. Rollen som make/maka i relationen förändras till en vårdgivande roll (Knutsen & 

Råholm, 2009; O´Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010; Quinn et al. 2008; Sanders & Power, 

2009). Det är vanligt att anhörigas känner att den vårdgivande rollen påverkas av den relation 

de haft till den närstående innan sjukdomen (Sanders & Power, 2009; Shim, Barroso & Davis, 

2012). Anhöriga går successivt in i en vårdgivande roll eftersom de ser det som en fråga om 

att vara lojal och trogen till sin äkta hälft. Vissa anhöriga menar att de i första hand är partner  

och att ge omsorg och omvårdnad till den andre är en självklar del i äktenskapet.  

För dem handlar det om att göra sin plikt och ställa upp för den andre och att göra det rätta i 

en svår situation (Knutsen & Råholm, 2009; Lin, Macmillan & Brown, 2012). Andra anhöriga 
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verkar finna en mening i att vårda den närstående och ser det som en välkommen möjlighet att 

få ge tillbaka till den andre som ett sätt att kompensera för hur fördelningen av sysslor varit 

tidigare under det gemensamma livet (Knutsen & Råholm, 2009; Sanders & Power, 2009; 

Shim et al. 2012). Det finns även anhöriga som beskriver att deras egen identitet som 

make/maka har förändrats och ersatts med en vårdgivande identitet (O´Shaughnessy et al. 

2010). 

 

Den vårdgivande rollen tar stor plats i anhörigas liv och påverkar alla delar av livet vilket kan 

vara svårt att anpassa sig till då den demenssjukes behov förändras över tid (Ducharme et al. 

2013; Quinn et al. 2008; Shim et al. 2012). Då den närståendes behov av tillsyn successivt 

ökar under sjukdomsförloppet känner många anhöriga att de behöver vara närvarande och 

finnas där för den närstående dygnet runt (Høgsnes, Melin- Johansson, Norbergh, & 

Danielson, 2013; Knutsen & Råholm, 2009). För anhöriga som förvärvsarbetar blir det svårt 

att klara av ett förvärvsarbete eftersom den närstående behöver ständig tillsyn. Det i sin tur 

leder även till försämrad inkomst för den anhöriga (Ducharme et al. 2013). 

 

Att vara anhörig till en demenssjuk person innebär ett successivt ökande ansvar i hemmet, för 

den närstående men även för det gemensamma vardagslivet. Anhöriga tar över sysslor som 

man tidigare fördelat mellan varandra och som den närstående tidigare ansvarat för. Det är 

många vardagliga uppgifter som behöver utföras för att vardagen ska fungera i ett hem vilket 

anhöriga tar huvudansvar för. Det är till exempel planering, boka tider, betala räkningar, 

handla mat men även att ge närstående stöd i den dagliga hygienen, toalettbesök och 

påklädning (Ducharme et al. 2013; Knutsen & Råholm, 2009; Sanders & Power, 2009; 

Vikström, Josephsson, Stigsdotter-Neely & Nygård, 2008). 

 

Anhöriga hanterar sin livssituation med den demenssjuke maken/makan på olika sätt. Dagliga 

rutiner är ett sätt för båda parter att hantera vardagen. Det ger hållpunkter, struktur och en 

känsla av att ha en gemensam vardag då det är svårt att göra planer inför framtiden (Knutsen 

& Råholm, 2009; Quinn et al. 2008). Det ger också anhöriga kontroll över dagen så den blir 

hanterbar genom att de ligger steget före för att undvika konflikter (Høgsnes et al. 2013). För 

anhöriga kan den närståendes demenssjukdom vara en oväntad börda som inte kunnat 

förutses. För en del anhöriga är vardagen med maken/makan så utmattande att tvivel 

uppkommer om hur det ska bli längre fram (Knutsen & Råholm, 2009; Lin et al. 2012, Quinn 
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et al. 2008). Ofta blir anhörigas sömn lidande som en konsekvens av sjukdomen då den 

närstående får en förändrad dygnsrytm och behöver stöd även på natten (Høgsnes et al. 2013; 

Knutsen & Råholm, 2009). Det finns även anhöriga som har erfarenhet av att växa och känna 

sig styrkta av sin nya roll och menar att de fått ett förbättrat självförtroende (Sanders & 

Power, 2009; Knutsen & Råholm, 2009) samtidigt som de strävar efter att fokusera på allt 

positivt som händer (Shim et al. 2012). 

 

6.1.2 Tiden för mig själv krymper 

En annan erfarenhet som anhöriga har är att det personligt utrymmet krymper. Det handlar om 

att den demenssjuke förlitar sig allt mer på sin maka/make och tenderar att hålla sig fysiskt 

nära. Den närstående följer efter sin make/maka även i den välkända hemmiljön vilket hindrar 

eller stör anhöriga att göra saker för sig själv som att läsa tidningen eller titta på TV (Høgsnes 

et al. 2013; Quinn et al. 2008; Vikström et al. 2008). Vissa anhöriga beskriver det som att ta 

hand om ett barn (Quinn et al. 2008; Høgsnes et al. 2013). Det resulterar i att anhöriga 

prioriterar den närståendes behov först och anpassar sig efter dem. 

 

6.1.3 Ensamhet i tvåsamhet 

En viktig aspekt i anhörigas erfarenheter är att de upplever olika förluster vilket är svårt. 

Gradvis förändras den närståendes personlighet och den ömsesidiga interaktionen vilket 

anhöriga uppfattar som att förlora sin make/maka till sjukdomen. Trots att den närstående 

fortfarande lever sörjer anhöriga förlusten av sin make/maka (Knutsen & Råholm, 2009; Lin 

et al. 2012; Madsen & Birkelund, 2013; Quinn et al. 2008). Samtidigt innebär det att 

relationen förändras vilket orsakar känslor av att vara ensam trots att man fortfarande är två. 

Att förlora gemenskap och kamratskap som funnits i äktenskapet gör att anhöriga saknar det 

sammanhang de befunnit sig i. Anhöriga menar att glädjen i livet ersattes med oro och sorg. 

De sörjer att relationen och deras gemensamma liv är på väg att ta slut och att framtidsplaner 

och förväntningar på framtiden inte kan uppfyllas (Knutsen & Råholm, 2009; Lin et al. 2012; 

Vikström et al. 2008). Anhöriga sörjer även att den intima relationen de haft förloras när 

relationen övergår till en vänskapsrelation (Sanders & Power, 2009). 

 

6.2 Känslomässiga reaktioner 

Anhörigas erfarenhet av att leva tillsammans med en demenssjuk maka/make ger upphov till 

många känslomässiga reaktioner. För anhöriga är diagnosen en källa till osäkerhet och oro 
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inför framtiden samtidigt som det kan innebära lättnad att få en förklaring på den närståendes 

förändrade och udda beteende (Ducharme et al. 2013). Det innebär även känslor av 

maktlöshet och hopplöshet då man vet att det inte går att göra något för att förhindra 

sjukdomens förlopp (O´Shaughnessy et al. 2010). 

 

6.2.1 Balansera på gränsen 

Anhöriga har ofta olika känslor kopplade till den närståendes förändrade beteende. Att inte få 

vara ifred, att den närstående inte självständigt klarar av enkla sysslor eller att få samma fråga 

ställd till sig upprepade gånger är irriterande (Walters, Oyebode & Riley, 2010). En del 

anhöriga har erfarenhet av att förlora tålamodet. Det har ibland lett till att de fysiskt och 

psykiskt behandlat den närstående illa genom att skaka om eller höja rösten. Händelser som 

leder fram till att anhöriga tappar kontrollen och går över gränsen ger skuldkänslor och dåligt 

samvete eftersom man är medveten om att den närstående inte rår över sitt beteende och att 

det är en yttring av sjukdomen. (Madsen & Birkelund, 2013; Quinn et al. 2008; Walters et al. 

2010). För andra anhöriga är erfarenheter av våld i relationen den motsatta. Känslor av rädsla, 

sorg och smärta kan uppkomma (Høgsnes et al. 2013) då den närståendes personlighet 

förändras av sjukdomen. Det kan vara att den demenssjuke får sämre tålamod eller blir 

misstänksam vilket kan leda till att den anhöriga utsätts för hot eller fysiskt våld (Quinn et al. 

2008; Sanders & Power, 2009; Høgsnes et al. 2013; Madsen & Birkelund, 2013). Detta leder 

även till att anhöriga tidvis känner sig både rädda och mindre värda (Høgsnes et al. 2013). 

 

6.2.2 Oviss och otrygg framtid 

För anhöriga är framtiden ofta osäker och utom kontroll. Då sjukdomen är progressiv tycker 

anhöriga att framtiden är omöjlig att planera. De känner sig hjälplösa inför framtiden och att 

den är inte går att påverka (Ducharme et al. 2013). Trots att de accepterat att den närstående 

har en demenssjukdom orsakar den ovissa framtiden oro och rädsla för vad som komma skall 

(O´Shaughnessy et al. 2010; Quinn et al. 2008). Åldersmässigt äldre anhöriga oroar sig för sin 

egen hälsa och vad som händer med den närstående om det skulle hända dem något. Oron 

handlar även om hur de ska orka att ta hand om den närstående då de själva inte har hälsan. 

Trots all oro inför framtiden försöker anhöriga ta en dag i taget och njuta av det som finns 

kvar av det gemensamma livet (Quinn et al. 2008). 
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6.3  Stöd och sociala kontakter 

 

6.3.1 Minskat umgänge 

Anhöriga prioriterar ofta den närståendes behov före sina egna. Det är ett sätt att hantera 

livssituationen även om det innebär en börda. Den närståendes personlighetsförändring och 

förändrade beteende innebär att anhöriga anpassar sin egen livssituation till den närstående. 

(Høgsnes et al. 2013; Shim et al. 2012). Sjukdomen gör det svårt för den närstående att umgås 

i större sällskap och dessutom utanför hemmet vilket leder till att de anhöriga stannar hemma 

eller göra saker själva istället för att umgås med vänner (Quinn et al. 2008; Vikström et al. 

2008). Andra erfarenheter är att det är svårt att upprätthålla kontakten med släkt och vänner 

eftersom de inte längre blir inbjudna i sociala sammanhang som par. Den närståendes 

personlighetsförändring kan även leda till ett social opassande beteende. Det innebär att 

anhöriga undviker sociala sammanhang och situationer för att slippa skämmas för den 

närstående. Även i relationen till övrig familj och vänner kan anhöriga känna skam vilket är 

svårt att acceptera och leder till skuldkänslor (Ducharme et al. 2013; Høgsnes et al. 2013). 

Att ha varit, men inte längre vara, en del av sociala nätverk samt att välja bort umgänge med 

släkt och vänner innebär känslan av att bli isolerad. För en del anhöriga är det som att vara 

fånge i sitt eget hem eftersom den närstående har behov av att vistas i välkänd miljö 

(Vikström et al. 2008). Att den närstående inte kan klara sig hemma på egen hand under 

längre stunder gör att möjligheten att umgås med egna vänner också minskar (Vikström et al. 

2008). Det ger anhöriga känslan av att vara ensam i sin situation utan att ha någon att dela den 

med (Quinn et al. 2008; Knutsen & Råholm, 2009). En del sörjer att de inte kan dela sin 

situation med närstående och menar att det påverkar möjligheten att samla kraft och energi för 

att orka fortsätta (Vikström et al. 2008). 

 

6.3.2 Strategier och stöd 

Trots att anhöriga erfar den vårdgivande rollen som en börda menar en del att det ändå är 

svårt att ta steget att be om hjälp. Oavsett hur utmattade de är av att leva med den närstående 

anser en del anhöriga att de inte har rätt att kräva stöd från övrig familj eller släkt. Många har 

även svårt att acceptera stöd i form av korttidsboende för den närstående då de känner att de 

överger make/maka (Vikström et al. 2008; Knutsen & Råholm, 2009; Høgsnes et al. 2013). 

Det kan vara svårt att veta vilket stöd som finns att tillgå och vart information kan hittas 

(Ducharme et al. 2013; Knutsen & Råholm, 2009). 
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Att har någon att prata med om sin situation upplevs av anhöriga som positivt. Vissa känner 

att övriga familjemedlemmar som stödjande och beredda på att lyssna eller diskutera den 

anhörigas livssituation (Lin et al. 2011: Quinn et al. 2008). För andra är vänner det främsta 

stödet och de känner att vännerna blivit mer stödjande efter att den närstående fått en 

demensdiagnos (Quinn et al. 2008). Ibland kan möten med vänner ge blandande känslor för 

den anhöriga. Trots att det är glädjefyllt att träffa vänner så väcker det känslor av avund hos 

dem då deras livssituation ser helt annorlunda ut (Vikström et al. 2008). En del anhöriga 

önskar att få samtala med någon utomstående om sin situation och sitt mående (Ducharme et 

al. 2013). Andra menar att det är svårt att prata om hur man har det med en professionell 

vårdgivare då det känns som att tala bakom ryggen på den demenssjuka maken/makan 

(Høgsnes et al. 2013). Att delta i stödgrupper för anhöriga är viktigt för att klara den 

vårdgivande rollen (Knutsen & Råholm, 2009). Det ger känslor av tillhörighet, bekräftelse 

och trygghet. Att få samtala i grupp med andra i samma situation gör att anhöriga känner sig 

förstådda och mindre ensamma i situationen. Det ger anhöriga känslan att befinna sig i ett 

sammanhang (O´Shaughnessy et al. 2010; Quinn et al. 2008). 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

I den systematiska litteraturstudien gjordes en kvalitativ innehållsanalys med 

familjefokuserad omvårdnad och livsvärldsteorin som teoretisk referensram för att beskriva 

anhörigas erfarenheter av att leva tillsammans med en person med demenssjukdom. 

Kristensson (2014) menar att kvalitativ innehållsanalys är en bra metod att börja med och 

valdes därför som metod då det ger författarna möjlighet att arbeta mellan de olika delarna 

med en viss struktur. En studies trovärdighet bedöms av läsaren vilket gör att det är viktigt att 

författarna beskriver hur de gjort för att studien ska vara trovärdig (Kristensson, 2014). 

 

I kvalitativ forskning studeras forskningsfrågan utifrån ett inifrånperspektiv vilket innebär att 

genom språket ta del av varandras livsvärld. Det kan innefatta en djupare beskrivning av 

människors erfarenheter i en speciell kontext (Forsberg & Wengström, 2013). Genom 

diskussion mellan författarna samt med stöd av Forsberg och Wengström (2013) togs beslutet 

att endast inkludera studier med kvalitativ ansats. Eftersom kvantitativa studier mäter en 



  
 

18 

 

företeelses förekomst eller orsak genom standardiserade mätmetoder samt fokuserar på stora 

urval och generaliserbara resultat (Kristensson, 2014) valdes dessa att inte tas med. Det är en 

svaghet i litteraturstudien eftersom kartläggningsstudier av exempelvis livskvalité och 

välbefinnande hos anhöriga saknas. Det innebär att den systematiska litteraturstudiens ansats 

att söka all relevant forskning inom området frångicks. Det minskar denna litteraturstudies 

tillförlitlighet och trovärdighet. Kristensson (2014) menar att tillförlitlighet handlar om hur 

sant en studies resultat är vilket bland annat baseras på studiens urval. Denna litteraturstudies 

resultat baseras endast på kvalitativa studier vilket innebär en svaghet eftersom endast det 

perspektivet bidrar till studiens resultat. Litteraturstudien har i och med det inte ett varierat 

urval vilket minskar tillförlitligheten. Inkludering av studier med kvantitativ metod hade gett 

läsaren en bild av hur frekvent anhörigas olika erfarenheter förekommer och på så vis ge ett 

bredare perspektiv i resultatet samt ett mer varierat urval som Kristensson (2014) föreskriver. 

 

De vetenskapliga studierna som används i den systematiska litteraturstudien söktes i 

databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo som anses relevanta utifrån föreliggande 

litteraturstudies syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Sökord valdes utifrån bärande begrepp 

i litteraturstudiens syfte (Kristensson, 2014). I de olika databaserna gjordes provsökningar då 

Kristensson (2014) menar att det bör göras för att få en bra sökstrategi. Provsökning gjordes 

med Informal carer och carer som sökord men gav låga träffresultat. Istället ersattes dessa 

med Spouses och Caregivers som rekommenderades i CINAHL headings samt i Thesaurus i 

PsycInfo. I sökningen i PubMed valdes sökorden enligt Svenska MeSH som rekommenderade 

begreppet Spouses för att beskriva makar. I efterhand diskuterades ändelserna på sökorden. 

Trunkering kunde istället användas. Det innebär att ersätta ändelsen på ordet med en asterisk 

vilket resulterar i en bredare sökning av sökordet (Forsberg & Wengström, 2013). Det kan ha 

påverkat sökningens resultat genom att andra erfarenheter kunde framkommit vilket kan ses 

ha påverkat sökningens tillförlitlighet ytterligare (Kristensson, 2014). 

 

Kristenssons (2014) granskningsmall för kvalitativa studier modifierades till två olika mallar. 

Genom triangulering uppnåddes konsensus angående vad låg, medel och hög kvalité innebär. 

Kristensson (2014) beskriver att varje fråga kan poängsättas i granskningsmallarna så 

studierna kan graderas efter ett poängsystem. Vidare beslutade författarna gemensamt om hur 

poängsättning, gradering och hur många poäng de vetenskapliga studierna ska uppnå för att 

inkluderas i litteraturstudien vilket Kristensson (2014) förespråkar. Författarna bedömer att 
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detta förfaringssätt kan ses som en styrka i litteraturstudien eftersom Kristensson (2014) 

menar att olika kvalitativa metoder bör kvalitetsgranskas mot bakgrund av sina 

förutsättningar. 

 

Genomgående i analysprocessen har forskartriangulering skett, vilket innebär att två eller 

flera författare analyserar ett material vilket stärker en studies tillförlitlighet genom att 

resultatet inte ska påverkas av en författares enskilda uppfattning (Kristensson, 2014; 

Forsberg & Wengström, 2013). Initialt i kvalitetsbedömningen av de vetenskapliga studierna 

men även genom gemensamma diskussioner av de meningsbärande enheterna, översättningen 

samt kodningen. Tillförlitligheten ökar då analysprocessen synliggörs och dokumenteras 

genom text eller tabeller (Kristensson, 2014). För att synliggöra analysprocessen och därmed 

öka tillförlitligheten bifogades artikelmatris, tabell samt beskrivning av analysförfarandet. 

Eftersom engelska och svenska begrepp kan skilja i betydelse valde författarna att lyfta ut alla 

meningsenheter på originalspråk och sedan översätta och kondensera dem. Det gör att 

analysprocessen blir textnära och läsaren själv får avgöra om översättningen är korrekt vilket 

författarna bedömer är en styrka. Meningsbärande enheter plockades individuellt ut och 

diskuterades sedan i relation till syftet. 

 

Samtliga ingående studier samt deras resultat redovisas då det anses oetiskt att enbart 

presentera det resultat som stödjer en viss frågeställning (Forsberg & Wengström, 2013). De 

vetenskapliga studierna som inkluderades i denna litteraturstudie var godkända av en etisk 

kommitté eller förde ett etiskt resonemang vilket ökar studiens trovärdighet (Forsberg & 

Wengström, 2013). Författarna använder inte citat från primärstudierna. Sammanfattat ökar 

detta den systematiska litteraturstudiens värde och tillförlitlighet enligt Forsberg och 

Wengström (2013). 

 

Överförbarhet handlar om hur litteraturstudiens resultat är överförbart till andra grupper eller 

sammanhang. Kristensson (2014) menar att beskrivning av studiens urval och studiekontext 

ger läsaren möjlighet att bedöma om studiens resultat är möjligt att överföra till andra 

kontexter. Litteraturstudiens resultat baseras på vetenskapliga studier från västvärlden där 

 man kan anta att vårdkontexten liknar den som råder i Sverige vilket ökar överförbarheten. I 

litteraturstudiens reslutat framkommer det att anhöriga får en vårdgivande roll och att rollerna 

i äktenskapet förändras vilket ger känslomässiga reaktioner och behov av stöd. Författarna 
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bedömer att litteraturstudiens resultat delvis går att överföra till anhöriga i andra kontexter där 

anhöriga lever tillsammans med en person med funktionsnedsättning eller sjukdom under lång 

tid.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom flera erfarenheter hos anhöriga. Att leva med en person med 

demenssjukdom kan ge känslor som börda och sorg. Många anhöriga intar en ny roll ju 

sjukare den närstående blir och livet förändras vilket ofta leder till isolering. Av vikt var också 

att ha stöd och strategier för att hantera vardagen.  

 

Huvudfynden i den systematiska litteraturstudien visar att anhöriga erfar rollförändringar i 

samband med att deras make/maka drabbas av en demenssjukdom. Anhörigas livssituation 

förändras allt eftersom de successivt går in i en vårdgivande roll som innebär ett utökat ansvar 

för både hem och make/maka. Många erfar det som en börda. De lever i en svår situation 

präglad av oro och sorg där de bland annat försöker balansera sina egna behov med den 

demenssjukes behov. Etters, Goodall och Harrison (2008) bekräftar uppfattningen av att 

anhörigas vårdgivande roll ökar allt eftersom demenssjukdomen fortskrider och menar att det 

är av vikt för anhörigas hälsa att erbjuda förebyggande omvårdnadsåtgärder. De menar att 

sjuksköterskan tidigt bör identifiera anhörigas ohälsa och föreslår att det kan göras genom att 

regelbundet låta anhöriga fylla i en enkät om anhörigas strategier att hantera vardagen, stress 

samt nedstämdhet. Etters et al. (2008) lyfter fram att omvårdnadsåtgärderna som anhöriga 

erbjuds bör vara individuellt utformad information om demenssjukdom och dess yttringar, 

stöd för att identifiera anhörigas positiva erfarenheter av den vårdgivande rollen samt 

utbildning av hur hemmet kan anpassas med lås och trygghetslarm till personen med demens.  

 

När en familjemedlem drabbas av sjukdom påverkas även de anhöriga (Benzein, et al. 2012b) 

och i vårt blivande yrke som sjuksköterskor kommer vi troligen att möta anhöriga till personer 

med demenssjukdom. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att en händelse så som 

sjukdom förändrar upplevelsen av mening och sammanhang i livet. För att förstå anhörigas 

situation bör sjuksköterskan och vårdpersonalen möta anhöriga med ett livsvärldsperspektiv 

med syfte att lindra lidande och förebygga ohälsa. Det innebär att sjuksköterskan bör vara 

följsam och lyssna men även ställa frågor för att förstå hur den anhöriga erfar sin livssituation 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I enlighet med Benzein, Erlingsson, Hagberg och Saveman 



  
 

21 

 

(2012) menar Dahlberg och Segesten (2010) att stödjande samtal kan vara en 

omvårdnadsinsats för att underlätta och stödja anhöriga. 

 

Vidare visar resultatet att anhöriga hanterar sin livssituation på olika sätt. Återkommande i 

resultatet är att de sätter den närståendes behov före sina egna för att orka med vardagen. 

Situationer i vardagen som kräver tålamod kan uppstå när det personliga utrymmet minskar. 

Anhörigas avsaknad av egen tid visar sig leda till att de ibland tappar kontrollen och går över 

gränsen och behandlar den närstående fysiskt eller psykiskt illa. Detta kan leda till psykisk 

ohälsa hos anhöriga. Eftersom Socialtjänstlagen (2009:549) ska erbjuda anhöriga stöd 

behöver vårdpersonal ha ett anhörigperspektiv. Det innebär att sjuksköterskan inte enbart är 

lyhörd för patientens behov utan även till anhörigas behov och synpunkter samt deras 

perspektiv på situationen (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskan har en viktig uppgift att 

genom möten och samtal öppna upp för nya tankar hos den anhöriga (Benzein et al. 2012b). I 

syfte att belysa den anhörigas behov och för att identifiera resurser kan en ekokarta användas. 

Det används som ett redskap i samtalet för att tydliggöra de resurser anhöriga har att tillgå för 

att finna kraft och vila för att förebygga ohälsa. Det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar in och 

försöker hitta det som den anhöriga vill samtala om eftersom det är ett sätt för den anhöriga 

att själv finna strategier för att hantera vardagen (Benzein et al. 2012).  

 

Slutligen framkom det att anhöriga kan känna sig ensamma i sin livssituation. Anhöriga har 

svårt att hålla kontakten med vänner och familj eftersom den närståendes sjukdom innebär 

svårigheter att på egen hand umgås med vänner men även som par. Det leder till en känsla av 

isolering. Även om den anhöriga lever tillsammans med den närstående är det svårt att dela 

känslor om situationen vilket erfars som att vara ensam trots att de är två. I tidigare studier har 

det framkommit att det finns ett samband mellan hur anhöriga erfar ensamhet samt brist på 

stöd i den vårdgivande rollen och deras känsla av sammanhang negativt (Andrén & Elmståhl, 

2008). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att känslan av mening och sammanhang har 

stor betydelse för att främja och upprätthålla hälsa. I litteraturstudiens resultat visade det sig 

att anhöriga erfar det som positivt att prata med någon utomstående om sin situation. Det 

visade också att anhörigas deltagande i stödgrupper var viktigt eftersom de kände tillhörighet, 

bekräftelse och trygghet. Det gav känslor av att befinna sig i ett sammanhang. Genom att 

identifiera och medvetandegöra anhörigas behov av stöd samt information om vilket stöd som 

finns att tillgå kan sjuksköterskan stödja den anhöriga i sin livssituation (Benzein et al. 2012b; 
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Dahlberg & Segesten, 2010). Ett sätt att främja anhörigas hälsa kan vara hälsostödjande 

familjesamtal. Hälsostödjande familjesamtal är en omvårdnadsåtgärd som utgår från ett 

systemiskt förhållningssätt och kan användas för såväl familjesamtal som samtal med 

enskilda familjemedlemmar. Syftet med samtalen är att skapa förutsättning för förändring och 

nya tankar om sin livssituation eller framtiden (Benzein et al. 2012).  

 

8 Slutsats 

Livet för den anhöriga förändras på många olika sätt och innebär ett ökat ansvar både för det 

gemensamma livet men även för den närstående. De egna behoven nedprioriteras till förmån 

för den närståendes behov vilket kan leda till att den anhöriga erfar den vårdgivande rollen 

som en börda. 

 

Det är på goda grunder inte enbart anhöriga till personer med demenssjukdom som lever i en 

utsatt situation och den systematiska litteraturstudies resultat anses som överförbart till 

anhöriga i andra kontexter. Det är viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal försöker 

förstå den situation anhöriga befinner sig för att kunna erbjuda rätt hjälp och stöd. Därför kan 

den systematiska litteraturstudiens resultat vara till hjälp för att öka förståelsen och behovet 

av stöd till anhöriga utifrån deras livssituation.   

 

I syfte att förebygga ohälsa hos anhöriga till personer med demenssjukdom anser vi att mer 

forskning om anhörigas situation samt vilket stöd anhöriga önskar är nödvändigt. Forskningen 

bör fokusera på om anhöriga upplever det stöd de får som tillräckligt samt hur stödet kan 

anpassas individuellt för att förebygga att ohälsa. 
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Bilaga 1, CINAHL  

 Ämnesord  Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Antal valda till 

kvalitetsgranskning 

Inkluderad 

artikel, Nr. 

1 Dementia  14966     

2 Spouses  2935     

3 Life 

experiences 

 6536     

4 Caregivers  10099     

5 1 AND 2  195 69 18 11 Nr 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

6 1 AND 3  142 9 4 (2) Nr (5, 8) 

7 1 AND 4  1587     

8 1 AND 2 

AND 3 

 7 7 7 (2) Nr (5, 8) 

9 1 AND 2 

AND 4 

 112 43 10 (7) Nr (3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10) 

10 1 AND 3 

AND 4 

 47 21 2 (1) Nr (8) 

11 1 AND 2 

AND 3 

AND 4 

 5 5 3 (1) Nr (8) 

( ) = dubblett från tidigare sökning. Nr = Benämning i artikelmatris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga 2, PubMed 

 Ämnesord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

fulltext 

Antal valda till 

kvalitetsgranskning 

Inkluderad 

artikel, Nr. 

1 Dementia  69342     

2 Spouses  5801     

3 Sense of 

coherence 

1235     

4 Life change 

events  

9972     

5 1 AND 2 351 40 7 1 Nr 5 

6 1 AND 3 21 13 2   

7 1 AND 4 111 14 3 (1) (1) Nr (5) 

8 2 AND 3 19 2    

9 3 AND 4 45 0    

10 1 AND 2 

AND 3 

2 2    

11 1 AND 3 

AND 4 

0 0    

12 1 AND 2 

AND 4 

9 8 1 (1) (1) Nr (5) 

13 2 AND 3 

AND 4 

2 0    

14 1 AND 2 

AND 3 

AND 4 

0 0    

( ) = dubblett från tidigare sökning. Nr = Benämning i artikelmatris. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 

Bilaga 3, PsycInfo 

 Ämnesord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

fulltext 

Antal valda till 

kvalitetsgranskning 

Inkluderad 

artikel, Nr. 

1 Dementia 13298     

2 Spouses 2108     

3 Life 

experiences 

7677     

4 Caregivers 10618     

5 1 AND 2 104 21 8 6 Nr 1, 2, 5, 6, 

10, 11 

6 1 AND 3 72 10 4 1 (3) Nr 3, (2, 5, 6) 

7 1 AND 4 1531     

8 1 AND 2 

AND 3 

6 4 2 (2) Nr (5, 6) 

9 1 AND 2 

AND 4 

73 21 7 1 (4) Nr 9, (1, 2, 5, 

6) 

10 1 AND 3 

AND 4 

28 9 4 (3) Nr (5, 6, 9) 

( ) = dubblett från tidigare sökning. Nr = Nummer i artikelmatris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

 

Bilaga 4, Artikelmatris  

Nr Författare 

Publikationsår 

Land 

Titel Syfte Metod 

Urval 

Resultat Kvalitet 

Poäng 

1 Ducharme, F., 

Kergoat, M.J., 

Antoine, P., 

Pasquire, F., & 

Coulombe, R.  

 

2013  

Kanada 

The unique 

experience of 

spouses in 

early- onset 

dementia 

Att undersöka 

anhörigas 

upplevelse i 

syfte att 

utveckla stöd 

efter deras 

verklighet.  

Fenomenologisk 

design. 

Semistrukturera

de intervjuer 

med öppna 

frågor. 

8 kvinnor och 4 

män (n=12). 

I resultatet framkom 

sex teman: 

Svårigheter att 

bemöta 

livskamratens 

beteende och 

psykologiska 

symtom, Önskan att 

få svar- diagnos, 

Förnekelse av 

diagnos, sorg över 

förlorad make och 

gemensam framtid, 

Svårigheter att 

hantera nya roller, 

Ovisshet för 

framtiden.  

 

Medel, 

19 p. 

2 Høgsnes, L., 

Johansson- 

Melin, C., 

Norbergh, K.G., 

& Danielson, E.  

 

2013 

Sverige 

 

The 

existential 

life situations 

of spouses of 

persons with 

dementia 

before and 

after 

relocating to 

a nursing 

home. 
 

Att beskriva 

livssituatione

n för makar 

som tar hand 

om personer 

med 

demenssjukd

om, innan och 

efter flytt till 

äldreboende.  

Kvalitativ latent 

innehållsanalys. 

Intervjuer med 

en öppen 

öppningsfråga 

och follow-up 

frågor. 

8 kvinnor och 3 

män (n=11). 

I resultatet 

framkom åtta teman. 

Dessa delades in i 2 

delar, Före flytt till 

äldreboende och 

Efter flytt till 

äldreboende. 

Medel, 

20 p.  

3 Knutsen, H., & 

Råholm, M. 

 

2009 

Norge 

The Dialectic 

movement 

between 

suffering and 

reconciliatio

n: male 

caregivers´ex

perience of 

caring for 

their wives 

suffering 

from 

dementia 

 

Att förstå 

makars 

upplevelse av 

att ge omsorg 

till sina fruar 

med demens 

Fenomenologisk 

design. 

Individuella 

intervjuer med 

utifrån en 

intervjuguide 

med 8 teman. 

9 män (n=9). 

 

I resultatet framkom 

tre teman: Lidande 

och sorg, Lidande 

av ensamhet, 

Sammanbundna av 

kärlek och 

gemenskap. 

Hög, 

22 p. 

4 Lin, M.C., 

Macmillan, M., 

& Brown, N. 

 

2011 

England 

A grounded 

theory 

longitudinal 

study of 

carers’ 

experiences 

of caring for 

people with 

dementia 

 

Att undersöka 

förändringar 

i anhörigas 

upplevelser 

av anhörigroll 

och 

erfarenheter 

över tid.  

Grounded 

Theory. 

Semistrukturera

de intervjuer 

gjorda i tre faser 

under 18 

månader. 3 

kvinnor och 3 

män (n=6). 

 

I resultatet framkom 

fyra kategorier: 

Livet förändrades, 

Hängivenhet/engage

mang, Ansvar samt 

Plikt och stöd. 

 

Medel, 

19 p. 



  
 

V 

 

5 Madsen, R., & 

Birkelund, R. 

 

2013 

Danmark 

The path 

through the 

unknown´: 

the 

experience of 

being a 

relative of 

dementia- 

suffering 

spouse or 

parent 

 

Att undersöka 

skillnader i 

anhörigas 

upplevelse av 

att vårda en 

maka eller 

förälder 

Fenomenologisk 

design. 

Systematisk 

textanalys av 21 

berättelser 

(n=21). 

I resultatet framkom 

betydande likheter 

om förändringar, 

sorg och negativa 

känslor 

identifierades 

mellan fyra olika 

anhöriggrupper. 

Medel, 

18 p.   

6 O´Shaughnessy, 

M., Lee, K. & 

Lintern, T 

 

2010 

England 

Changes in 

the couple 

relationship 

in dementia 

care 

Att utforska 

makars 

upplevelse av 

leva med och 

ge omsorg till 

en 

make/maka 

med 

Alzheimers i 

hemmet. 

Fenomenologisk 

design. 

Semistrukturera

de intervjuer. 5 

kvinnor och 2 

män (n=7). 

 

I resultatet framkom 

fyra teman; 

Sammanhang och 

avskildhet, 

Spänningen mellan 

att möta sina egna 

behov och tillgodose 

makans behov, Att 

veta eller inte veta 

om framtiden, Söka 

kontroll - 

känslomässig och 

strategisk. 

 

Medel, 

20 p. 

7 Quinn, C., 

Clare, L., 

Pearce., A., & 

Dijhuizen, M. 

 

2008 

England 

The 

experience of 

providing 

care in the 

early stage of 

dementia: An 

interpretative 

phenomenolo

gical analysis 

Att utforska 

makars 

subjektiva 

upplevelse av 

tidig 

demenssjuk- 

dom 

Fenomenologisk 

design. 

Semistrukturera

de intervjuer 

som följde ett 

intervjuschema. 

28 kvinnor och 6 

män (n=34). 

 

I resultatet framkom 

fyra teman 

framkom; “Vet inte 

vad det är”, 

Förändringar i 

relationen, “Gör så 

gott vi kan” samt 

“Det går inte alltid 

som på räls”. Till 

dessa framkom 

också 

underkategorier.  

 

Hög,  

21 p. 

8 Sanders, S., & 

Power, J. 

 

2009 

USA 

Roles, 

responsibiliti

es, and 

relationships 

among older 

husbands 

caring for 

wives with 

progressive 

dementia and 

other chronic 

conditions 

 

Undersöka 

mäns 

upplevelser 

av vilka 

förändringar 

som sker i 

roller, ansvar 

och relationer 

vid vård av 

sina kroniskt 

sjuka fruar. 

 

Fenomenologisk 

design. 

Semistrukturera

de intervjuer. 17 

män (n=17). 

I resultatet framkom 

två huvudteman; 

Roller i äktenskapet 

förändras, samt 

Utveckla en ny 

relation till hustrun.  

Hög,  

21 p. 

9 Shim, B., 

Barroso, J., & 

Davis, L.L. 

 

2012 

USA 

A 

comparative 

qualitative 

analysis of 

stories of 

spousal 

caregiver of 

people with 

Att utforska 

skillnader i 

makars 

upplevelse av 

att vårda 

personer med 

demenssjuk-

dom 

Manifest och 

latent 

Innehållsanalys 

av intervjuer 

från en tidigare 

experimentell 

studie. 

16 kvinnor och 5 

I resultatet framkom 

tre grupper av 

anhöriga till 

personer med 

demenssjukdom 

framkom; Den 

negativa gruppen, 

Den ambivalenta 

Hög,  

21 p. 



  
 

VI 

 

dementia: 

Negative, 

ambivalent, 

and positive 

experiences 

 

män (n=21). 

 

gruppen och Den 

positiva gruppen. 

10 Vikström, S., 

Josephsson, S., 

Stigsdotter-

Neely, A., & 

Nygård, L. 

 

2008 

Sverige 

Engagement 

in activities 

Experiences 

of persons 

with 

dementia and 

their 

caregiving 

spouses 

 

Att identifiera 

och beskriva 

hur 

demenssjuka 

och deras 

makar 

uppfattar sin 

egen, sin 

make/makars 

och deras 

gemensamma 

delaktighet i 

vardagliga 

sysslor. 

 

Grounded 

Theory 

Semistrukturera

de intervjuer 

med öppna och 

uppföljande 

frågor. 26 par 

(n=52). 

 

I resultatet framkom 

fyra teman; 

Förändringar 

deltagandet av 

vardagliga sysslor, 

Konsekvenser av 

förändringarna, 

Makarnas dilemma 

vid aktiviteter och 

Makarnas strategier 

för att hantera 

förändringarna.  

Hög,  

22 p. 

11 Walters, A.H., 

Oyebode, J.R., 

& Riley, G.A. 

 

2010 

England 

The 

dynamics of 

continuity 

and 

discontinuity 

for women 

caring for a 

spouse with 

dementia. 

Beskriva 

makars 

förståelse och 

respons till 

deras partner 

med 

demenssjuk-

dom. 

Fenomenologisk 

design. 

Semistrukturera

de intervjuer i 

informanternas 

hem.  

6 makar (n=6). 

I resultatet framkom 

fyra teman; Samma 

person eller en 

annan, Relationens 

förändringar, 

Känslomässiga 

reaktioner på 

beteenden och 

Påverkan i det 

dagliga livet. 

 

Medel, 

19 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

 

Bilaga 5, Modifierad granskningsmall, studier Grounded Theory-

design 

 
Nr Fråga Ja Delvis Nej 

1 Finns det tydligt formulerat syfte eller undersökningsfråga?    

2 Är studiens design beskriven?    

3 Finns en tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv?    

4 

5 

Finns det en tydlig beskrivning hur deltagarna rekryterades? 

Rekryterades tillräckligt många för att nå mättnad? 

   

6 Finns det en tydlig och transparant beskrivning av hur data 

samlades in? 

   

7 Var data insamlingsmetoden relevant?    

8 Beskrivs forskarnas roll i relation till deltagarna?    

9 Finns det en beskrivning av forskarnas förförståelse?    

10 Finns det en tydlig beskrivning av hur data analyserades och är 

analysprocessen i termer av kodning, kategorisering eller 

tematisering relevant och transparant beskriven? 

   

11 Är resultatet logiskt och lätt att följa?    

12 Speglar resultatet de data som samlades in?    

13 Finns det belägg för de fyra komponenterna i 

trovärdighetsbegreppet (tillförlitlighet, överförbarhet, 

verifierbarhet, giltighet)?  

   

14 Finns etiskt resonemang?    

 

Bedömningskriterier: Hög kvalitet: 75 - 100 % (21 – 28 poäng). Medel kvalitet: 50 - 74 % (14 – 20 

poäng). Låg kvalitet: 0 – 49 % (0 – 13 poäng).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

 

 

Bilaga 6, Modifierad granskningsmall, övriga kvalitativa 

studiedesigner 
 

Nr Fråga Ja Delvis Nej 

1 Finns det tydligt formulerat syfte eller undersökningsfråga?    

2 Är studiens design beskriven?    

3 Finns en tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv?    

4 Finns det en tydlig beskrivning hur deltagarna rekryterades?    

5 Finns det en tydlig och transparant beskrivning av hur data 

samlades in? 

   

6 Var data insamlingsmetoden relevant?    

7 Beskrivs forskarnas roll i relation till deltagarna?    

8 Finns det en beskrivning av forskarnas förförståelse?    

9 Finns det en tydlig beskrivning av hur data analyserades och 

är analysprocessen i termer av kodning, kategorisering eller 

tematisering relevant och transparant beskriven? 

   

10 Är resultatet logiskt och lätt att följa?    

11 Speglar resultatet de data som samlades in?    

12 Finns det belägg för de fyra komponenterna i 

trovärdighetsbegreppet (tillförlitlighet, överförbarhet, 

verifierbarhet, giltighet)?  

   

13 Finns etiskt resonemang?    

 

 
Bedömningskriterier: Hög kvalitet: 75 - 100 % (19 – 26 poäng). Medel kvalitet: 50 - 74 % (13 – 18 

poäng). Låg kvalitet: 0 – 49 % (0 – 12 poäng). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


